Lääketieteen uralle…
Seppo Parkkila

Lapsuus ja varhaisnuoruus Vihannissa
Olen syntynyt vuonna 1966 Pohjois-Pohjanmaalla
Vihannissa. Vihannin kunta on vastikään liittynyt
kuntaliitoksen kautta Raahen kaupunkiin. Kotini
oli Alpuan kylällä, joka sijaitsee PohjoisPohjanmaan hiekkaharjuseudulla, erinomaisella
pohjavesialueella. Naapurikylä on Lampinsaari,
jossa sijaitsi aikanaan merkittävä sinkkikaivos.
Isäni työskenteli vuosikymmenet kaivoksella ja
sain itsekin yhden kesän työkokemuksen
kaivoksen mielenkiintoisista töistä. Voidaankin
sanoa, että olen aloittanut työurani todella pohjalta
- 740 metrin syvyydeltä.

Kävin ensimmäiset koululuokkani Alpuan alaasteella, josta siirryin yläasteelle Vihannin
kirkonkylälle. Tämän jälkeen oli vuorossa
Vihannin lukio, josta pääsin ylioppilaaksi vuonna
1985.
Viimeisenä
lukiovuonna
ryhdyin
vakavissani miettimään mahdollista lääkärin uraa.
Valintani oli ehkä hivenen yllättävä, koska
lapsuuden korva- ja hammaslääkärikokemukseni
eivät olleet mitenkään erityisen miellyttäviä. Koulu
oli toki sujunut hyvin ja minua kiinnostivat
erityisesti biologia ja kemia, jotka olivat keskeisiä
aineita lääketieteen pääsykokeissa. Juuri tuona
vuonna erityisesti fysiikan pääsykoe oli
poikkeuksellisen vaikea ja olin jo melkeinpä
menettänyt toivoni läpipääsystä. Pääsykokeiden
lopputulos oli suuri positiivinen yllätys itselleni ja
niin lääketieteen opinnot pääsivät alkuun Oulun
yliopistossa syksyllä 1985.

Lääketieteen opiskelijana Oulussa

Kotimaisema Alpuan kylällä kesällä 2014.

Näin jälkikäteen on helppo todeta, että tein
opiskelupaikan suhteen juuri oikean valinnan.
Ensimmäinen ja toinen opiskeluvuosi olivat
hieman haastavia, koska opiskeltavat aiheet olivat
uusia ja lääketieteen opiskelijoina meidän tuli
oppia runsaasti itselleni outoa latinankielistä
sanastoa. Opinnot alkoivat tuolloin ATK-kurssilla
sekä sen jälkeen kehitysbiologian eli embryologian
luennoilla. Jälkikäteen voin tunnustaa, että näistä
kahdesta luentosarjasta ei jäänyt kovinkaan paljon
mieleeni. Embryologiaa olisi kannattanut opiskella
enemmänkin, koska myöhemmin olen saanut
opettaa jonkin verran kyseistä aihepiiriä
lääketieteen opiskelijoille; helppoa se ei näytä
olevan nykyopiskelijoillekaan. Tästä lääketieteen
opiskelu jatkui mm. kemian, sosiologian,
lääketieteellisen fysiikan, anatomian, fysiologian,
lääketieteellisen biokemian, mikrobiologian ja
farmakologian parissa. Kaksi prekliinistä vuotta oli
nopeasti takana ja oli aika siirtyä kliiniseen
vaiheeseen, jota kestikin sitten seuraavat 3.5
vuotta.

Kliinisen vaiheen opinnot alkoivat legendaarisen
sisätautiopin apulaisprofessori Eero Sotaniemen
luennoilla. Niiden aluksi muutamille kurssilaisille
määriteltiin erityisroolit. Yhden opiskelijan
tehtäväksi tuli esimerkiksi opiskelijatovereiden
kynsien tarkistaminen. Oli tärkeää, että potilaita
tutkittaessa ei ollut liian pitkiä kynsiä ja toisaalta
kynsien piti olla myös puhtaat. Itsestäni tuli
Sotaniemen luennoilla ns. anatomian asiantuntija,
jolta luennon aikana kysyttiin tarvittavat
anatomiaan liittyvät kysymykset. Näistä erilaisista
koettelemuksista selvittiin kuitenkin kunnialla ja
päästiin jatkamaan muille kliinisille kursseille.
Sitten oli vuorossa reilun kolmen vuoden jakso,
jolloin opiskeltiin sisätautiopin lisäksi esimerkiksi
kirurgiaa, patologiaa, oikeuslääketiedettä, kliinistä
kemiaa,
neurologiaa,
neurokirurgiaa,
anestesiologiaa, psykiatriaa, fysiatriaa, korva-,
nenä- ja kurkkutautioppia, silmätautioppia,
lastentautioppia,
syöpätautioppia,
ihoja
sukupuolitautioppia, radiologiaa, gynekologiaa,
kansanterveystiedettä,
yleislääketiedettä
ja
lastenpsykiatriaa. Lopulta kliinisten harjoittelujen
jälkeen
koitti
valmistuminen
lääketieteen
lisensiaatiksi helmikuussa 1991.

muun opiskelijan kanssa ns. puoliassistenttina.
Tällä opetuskokemuksella on ollut suuri merkitys
myös myöhempään uravalintaan. Jo 80-luvun
lopulla tapasin myös kollegani ja ystäväni Onni
Niemelän, jonka kanssa olen saanut tehdä jo
parikymmentä vuotta alkoholimaksasairauden
syntymekanismeihin liittyvää tutkimusta. Väittelin
lääketieteen tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna
1994, minkä jälkeen seurasi tutkimus- ja
opetustyön osalta vuoden tauko, jolloin suoritin
varusmiespalveluni.

Väitöskirjatyötä ja opetustehtäviä
Jo
lääketieteen
opintojen
alkuvaiheessa
tutkimustyö tuntui kiinnostavalta uravaihtoehdolta.
Niinpä yllätin itsenikin ja otin yhteyttä silloiseen
Oulun yliopiston anatomian professoriin L. Kalevi
Korhoseen jo heti ensimmäisen opiskeluvuoden
jälkeen. Kallu – joksi häntä kutsuttiin, oli hyvin
pidetty professori opiskelijoiden keskuudessa.
Ilmoitin, että olen kiinnostunut tutkimustyöstä ja
opetustehtävistä.
Hän
ohjasi
minut
apulaisprofessorin ja myöhemmän seuraajansa
Hannu Rajaniemen puheille. Tämä vierailu
Hannun toimistossa oli hyvin käänteentekevä,
koska siitä alkoi tutkijan ja opettajan urani. Sain
aloittaa tutkimustyön hänen ryhmässään, mikä
muutamien vuosien kuluttua johti väitöskirjan
valmistumiseen. Tutkimusaiheeksi valikoitui
elimistön happo-emästasapainon säätely. Aihe oli
hyvä ja pitkäkestoinen, sillä tämä tutkimushanke
jatkuu ryhmäni toimesta vielä tänäkin päivänä.
Toisesta opiskeluvuodesta lähtien opetin myös
anatomiaa
lääketieteen
opiskelijoille.
Opiskelulukukausien aikana toimin muutaman

Todistus lääketieteen tohtorin tutkinnosta oli totta
joulukuussa 1994.

Vuonna 1996 oli vuorossa työn osalta jälleen uudet
haasteet.
Muutimme
perheeni
kanssa
Yhdysvaltoihin St. Louisin kaupunkiin, jossa
lääkärivaimoni kanssa työskentelimme professori
William S. Slyn tutkimusryhmässä. Tuolloin
tutkimusaiheekseni
valikoitui
perinnöllinen
raudankertymäsairaus eli hemokromatoosi. Tämän
taudin tutkimuksessa elettiin jännittäviä vaiheita,

koska sen geneettinen tausta oli juuri selvitetty ja
julkaistu
Nature-tiedelehdessä.
Päädyimme
tutkimaan HFE-proteiinia, jota koodaavassa
geenissä esiintyy tärkeimmät hemokromatoosia
aiheuttavat
mutaatiot.
Kahden
vuoden
tutkimusvierailu Yhdysvaltoihin oli nopeasti ohi ja
edessä oli paluu Suomeen ja takaisin Ouluun
vuonna 1998. Vierailun yksi anti oli se, että
pystytin
Suomeen
hemokromatoosin
genotyypitysmenetelmän, jolla voidaan tutkia
alttiutta sairastua hemokromatoosiin. Pipetoin itse
ensimmäiset suomalaiset määritykset omassa
laboratoriossa vuonna 1998 ja sittemmin
menetelmä on otettu käyttöön kaikissa isoissa
sairaalalaboratorioissa.

Viimeinen ryhmämeeting St. Louisissa ennen Suomeen
paluuta vuonna 1998. Etualalla ryhmämme johtaja
professori Sly.

Syksystä 1998 lähtien hoidin useaan otteeseen
Oulun yliopistossa anatomian professorin tehtäviä
määräaikaisessa virassa. Perustin samaan aikaan
vähitellen omaa tutkimusryhmää, jossa keskityttiin
sekä hemokromatoositutkimukseen että happoemästasapainon
säätelyyn
liittyvään
tutkimustyöhön. Keväällä 2001 hain uutta
lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian
professorin virkaa Tampereen yliopistosta. Kävin
viranhakuun liittyen haastattelussa kesällä 2001.
Pian tämän jälkeen professori Kai Krohn soitti
minulle ja ilmoitti valinnasta kutsumenettelyn
kautta Tampereelle. Näin aloitin uudessa virassani
tammikuun alussa vuonna 2002. Kyseessä oli
täysin uudenlainen tehtävä. Bioteknologian
koulutusohjelma oli käynnistetty ja siihen oli otettu
ensimmäiset opiskelijat Tampereen yliopiston

Lääketieteellisen teknologian instituutissa syksyllä
2001. Ensimmäisenä vuonna oli opettajina ja
suunnittelutyössä
itseni
lisäksi
kolme
yliassistenttia
sekä
koulutussuunnittelija.
Ensimmäiset opiskelijat olivat jo sisällä ohjelmassa
ja samanaikaisesti suunnittelimme koulutuksen
rakennetta ja sisältöjä. Jälkikäteen tarkasteltuna
tämä kaikki oli varmasti erittäin hyödyllinen
kokemus meille kaikille. Kyseessä oli Suomen
ensimmäinen bioteknologian koulutusohjelma ja
kokonaisuudesta tuli jälkikäteenkin arvioiden
erittäin hyvä. Hakijamäärät ohjelmaan lähtivät
hyvään kasvuun ja ensimmäiset maisterit
valmistuivat jo neljä vuotta ohjelman perustamisen
jälkeen. Professorin tehtävässä opetin kaikkea
mihin lääkärinä ja tutkijataustani perusteella
kykenin eli luennoin solubiologiaa, genetiikkaa,
bioetiikkaa, kudosbiologiaa ja histoteknologiaa.
Oli hieno kokemus työskennellä luonnontieteen
oppialalla opetustiimissä, johon kuului lisäkseni
vain ”oikeita” luonnontieteilijöitä. Lääkärinä olin
poikkeus tässä joukossa.
Vähitellen perustin myös oman tutkimusryhmäni
Tampereelle. Tutkija kerrallaan joukko kasvoi ja
saimme ensimmäiset merkittävät apurahat
tutkimustyön tekemiseen Suomen Akatemialta ja
EU:n tutkimusohjelmasta. Vuonna 2006 sain
Suomen Akatemialta varttuneen tutkijan apurahan,
joka mahdollisti toisen tutkimusvierailun St.
Louisin yliopistoon. Tämä vierailu oli käytännön
syistä edellistä lyhyempi ja olimme perheeni
kanssa U.S.A:ssa vain syyslukukauden 2006 ja työt
jatkuivat sen jälkeen Tampereella.
Vuonna 2006 avautui Tampereen yliopiston
Lääketieteellisessä
tiedekunnassa
anatomian
professorin virka. Oli luonnollista hakea tätä
virkaa, koska oma tutkimus ja opetustaustani oli
nimenomaan anatomian oppialalla. Tulin valituksi
tähän virkaan vuonna 2007 ja aloitin uudessa
tehtävässäni vuoden 2008 alusta. Siirtyminen
yliopiston sisällä bioteknologian oppialalta
lääketieteen puolelle sujui helposti – luentojen
aihepiirit
toki
hieman
muuttuivat
ja
opetusmenetelmät olivat jonkin verran erilaisia.
Myös tutkimusryhmän kannalta tämä viimeisin
muutto oli kohtuullisen helppo. Laboratorio siirtyi
vähitellen kampuksen sisällä toiseen paikkaan.

Ihmisen rakenteen eli anatomian ymmärtäminen on
hyvän lääkärikoulutuksen perusta.

Olen saanut tehdä jo varsin pitkän tutkijan uran –
noin 25 vuotta. Tänä aikana olen ollut mukana
kirjoittamassa yli 200 tieteellistä artikkelia. Olen
ohjannut toistakymmentä väitöskirjaa ja saanut
tehdä työtä erittäin kansainvälisessä ympäristössä.
Sen kautta perheelläni on lukuisia ulkomaalaisia
ystäviä, joita emme olisi muuten tavanneet. Olen
myös voinut kokea henkilökohtaisesti mitä
eurooppalainen EU:n rahoittama tutkimustyö voi
parhaimmillaan saada aikaan. Olen saanut nähdä
lukuisten nuorten luovan upean tiedeuran. Toki
tutkimusmaailmalla on myös kääntöpuolensa:
Tutkijan
urapolku
ei
ole
helppo.
Tutkimusrahoituksen hankkiminen on äärettömän
vaativaa. Ei riitä edes se, että ryhmänjohtaja
kirjoittaa erinomaisia apurahahakemuksia. Vain
parhaat ja samalla myös onnekkaimmat palkitaan.
Lisäksi ryhmänjohtajan tehtävästä on tullut
entistäkin enemmän hallintotehtävä. Aikaa omaan
laboratoriotyöhön ei yksinkertaisesti ole. Näistäkin
ongelmista huolimatta lääkärin, tutkijan ja
opettajan työn yhdistäminen on ollut hieno
kokemus, josta en voi olla kuin kiitollinen.

yksiköstä. Puoli vuotta myöhemmin eli 23vuotiaana
olin
ensimmäisen kerran vs.
terveyskeskuslääkärinä
Pudasjärvellä.
Tuon
koillismaalaisen pitäjän terveyskeskuksesta tulikin
vuosien ajaksi läheinen ja opettavainen työpaikka.
Tein siellä useita kesäloman sijaisuuksia ja olin
”vakituinen”
viikonloppupäivystäjä.
Koko
viikonlopun kestävät päivystykset alkoivat
perjantai-iltapäivällä
ja
päättyivät
maanantaiaamuna. Näitä tein vuosien aikana
Pudasjärven lisäksi myös Ranuan ja Posion
terveyskeskuksissa.
Tein
yhteensä
sata
viikonloppupäivystystä, minkä jälkeen katsoin sen
kokemuksen riittäväksi. Noista ajoista on monta
muistoa, jotka ovat pääosin positiivisia. Ikävimmät
muistot liittyvät suomalaisten yltiöpäiseen
humalahakuiseen juomiseen, mikä aiheutti jopa
muutamia
vaaratilanteita
päivystysvuorojen
aikana. Yhden kerran koin puukolla uhkaamisen ja
toisella
kertaa
jouduin
painiotteluun
umpihumalassa olleen potilaan kanssa. Valtaosa
potilaista oli kuitenkin äärettömän mukavia ja
kokonaisuutena terveyskeskuslääkärin työ oli yksi
elämäni parhaita kokemuksia. Se myös opetti
arvostamaan työtä, jota perusterveydenhuollossa
tehdään potilaiden hyväksi.

Lääkärinä
Tutkimus- ja opetustyö veivät minut mukanaan jo
hyvin varhain eli opiskeluajoista lähtien. Koin
kuitenkin tärkeänä sen, että saan kokemuksia myös
käytännön lääkärin työstä. Ensimmäinen kosketus
”oikean” lääkärin työhön tuli neljännen
opiskeluvuoden jälkeen, jolloin oli mahdollista
työskennellä rajoitetusti apulaislääkärin tehtävissä
sairaaloissa.
Kesätyöpaikka
löytyi
Oulun
yliopistollisen
sairaalan
kliinisen
kemian

Mikroskooppi on tärkein työkaluni.

Lääkäriksi
laillistamiseen
liittyvän
terveyskeskusharjoittelun
suoritin
Raahen
terveyskeskuksessa. Edessä oli vähitellen myös
oman erikoistumispaikan valinta, joka lopulta oli
monien sattumien summa. Monetkin erikoisalat
olisivat olleet mielenkiintoisia, mutta vähitellen
päädyin erikoistumaan kliiniseen kemiaan. Tämä
vaati useamman vuoden ajalla toimimisen
erikoistuvana lääkärinä. Tämän palvelun suoritin
Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Tuolta
ajalta olivat ikimuistoisia kahvihetket ns. Kyllin
baarissa. Pienessä muutaman neliön huoneessa
koettiin monia jännittäviä hetkiä, joilla oli
yhtymäkohtia jopa valtakunnan politiikkaan
saakka. Tutustuttuani varsin perusteellisesti
isotooppilääketieteeseen, hematologiaan sekä
yleiseen kliiniseen kemiaan valmistuin lopulta
kliinisen kemian erikoislääkäriksi vuonna 2001.

Väitöstilaisuuden kustoksena keväällä 2014.

Lääkärin rooliin kuuluu se, että uravalinnasta ja
erikoisalasta riippumatta olet lääkäri loppuikäsi.
Kyse on lääkärin ammatti-identiteetistä. Oma
tehtäväni on ollut viime vuodet uusien lääkärien
kouluttaminen. Se on ollut ainutlaatuinen
näköalapaikka ja mahdollisuus seurata ja vaikuttaa
terveydenhuollon ja lääketieteen kehitykseen!

